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فجَّر قرار احملكمة االحتادية الذي قضى يف السادس والعشرين من كانون الثاين 2023 بعدم 
صحة )6( قرارات للحكومة السابقة برائسة مصطفى الكاظمي )2022-2020( جداًل سياسياً 

واسعاً بعد أن قضى هذا القرار بعدم صحة حتويل مبالغ مالية إىل إقليم كردستان.

القرار اجلديد الذي جاء يف وقت وصلت فيه نقاشات إقرار املوازنة العامة للدولة ذروهتا قوبل 
برفض واسع من قبل مسؤويل إقليم كردستان وسياسييهم الذين هامجوا احملكمة االحتادية، مطالبي 
حبقوق اإلقليم اليت نص عليها الدستور، يف حي تصدَّى سياسيون وجهات سياسية للدفاع عن 

ا لن تنحاز إىل طرف دون آخر. احملكمة الدستورية العليا يف البالد، عادًَّة أنَّ

ال تقتصر انعكاسات قرار احملكمة االحتادية على حرب التصرحيات والبياانت اليت اندلعت 
يف األايم األخرية، يف ظل وجود توقعات ابحتمال تصدُّع ائتالف إدارة الدولة الذي يضم القوى 
الكردية املناوئة للقرار، فضاًل عن أطراف سياسية أخرى أعلنت دعمها املطلق للمحكمة االحتادية 

وقراراهتا.

أزمة قدمية تتجدَّد

كان قرار احملكمة االحتادية بشأن األموال اليت حولتها احلكومة السابقة إىل إقليم كردستان 
سبباً يف جتدُّد أزمة قدمية كانت متر حبالة من الرتاجع منذ تشكيل حتالف قوى إدارة الدولة الذي 
ضم أطرافاً شيعية وكردية وسنية، والذي تشكَّلت على أساسه احلكومة احلالية برائسة حممد شياع 

السوداين.

كانت أطراف هذا التحالف ماضية يف حواراهتا؛ إلكمال استحقاقات املرحلة املقبلة قبل 
أن أييت قرار احملكمة االحتادية الذي أاثر حفيظة القوى الكردية اليت خرجت عن إطار السياقات 

اآلثار السياسية لقرارات المحكمة االتحادية:
أزمة المركز واإلقليم )تجدد األزمة يهدد »إدارة الدولة«(

عالء الحمداني*

*   ابحث عراقي.
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السياسية والدبلوماسية عن طريق تصرحيات وبياانت متشنجة هامجت القرار واحملكمة اليت أصدرته.

ا »قرَّرِت احلكم بعدم صحة القرارات  وقالت احملكمة االحتادية يف بيانا بذا اخلصوص أنَّ
الصادرة من قبل جملس الوزراء، يف 15/6/2021 وما بعدها« مشرية إىل أنَّ احلكم »اباتً وملزماً 
للسلطات كلها، استناداً إىل أحكام املادتي )93/ اثلثاً و94( من دستور مجهورية العراق لعام 
2005 واملادتي )4/ اثلثاً، و5/ اثنياً( من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم )30( لسنة 2005 

املعدل ابلقانون رقم )25( لسنة 2021 وأفهم علنًا«.

النيابية  املالية  اللجنة  النائب عن  املاضي  العام  تقدَّم با  بناًء على دعوى  القرار  جاء هذا 
مصطفى جبار سند أمام احلكومة االحتادية ضد قرارات للحكومة السابقة قضت بتحويل مبالغ 

مالية إىل إقليم كردستان.

النائب مصطفى جبار سند يف مؤمتر صحايف عقده بعد إصدار احلكم إنَّ »القرار  وقال 
القضائي صدر بناًء على الدعوى اليت أقمتها أمام احملكمة االحتادية اليت حكمت بعدم صحة )6( 
قرارات للحكومة السابقة بتحويل املبالغ لإلقليم يف عام2022، وهي قرارات خمالفة للنظام الداخلي 

والدستور وقانوين املوازنة العامة واإلدارة املالية«.

مستحقات  بشأن  واإلقليم  املركز  بي  القدمية  األزمة  حللقات  استكمااًل  حدث  ما  ويُعدُّ 
كردستان املالية وكذلك األموال املرتتبة بذمة اإلقليم جرَّاء تصدير النفط.

رد كردي صادم

رد القوى واألطراف الكردية على قرار احملكمة االحتادية كان صادماً، وجتاوز حدود الكلمات 
والعبارات السياسية اليت اعتيد على مساعها يف أوقات األزمات.

الرد األول واألقوى جاء من رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاين الذي عبَّ يف بيان 
عن أسفه للموقف الذي وصفه بـ«العدائي« للمحكمة االحتادية، موضحاً أنَّ »املشكلة ليست يف 

املبلغ املايل، بل يف انتهاك احلقوق واملبادئ«.

وأضاف البارزاين أنَّ »اجلميع يدرك أنَّ مشاركتنا يف ائتالف إدارة الدولة وتشكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة، كانت تستند على برانمج واضح ومفصل متفق عليه من جانب األطراف كلها«، 
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مبيناً أنَّ املستحقات املالية إلقليم كردستان حق مشروع وجزء من البانمج املتفق عليه، مشرياً إىل 
أنَّ »قرار احملكمة االحتادية اليوم، وقبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، فهو ضد العملية السياسية، 

وضد احلكومة العراقية، وضد برانمج ائتالف إدارة الدولة«.

ويفهم من ذلك أنَّ مسعود البارزاين وجَّه اللوم للشركاء يف حتالف إدارة الدولة الذي تشكَّل 
َوْفقاً العتقاده ليمنح مجيع املشاركي حقوقهم السياسية واملالية مبن فيهم الكرد، ملمحاً إىل أنَّ هذا 

القرار قد يعرقل مسرية هذا التحالف.

ا تنفذ أجندة مشبوهة،  وأخطر ما قاله مسعود البارزاين يف بيانه هو العبارة اآلتية: »يبدو أنَّ
خطرياً  اهتاماً  العبارة  هذه  حتمل  إذ  السابق«.  النظام  عهد  يف  الثورة(  )حمكمة  حمل  حتل  وابتت 
للمحكمة االحتادية اليت متثِّل أحد ركين السلطة التشريعية الناجتة عن النظام السياسي الدميقراطي 

الذي تشكل بعد عام 2003.

ومل خيتلف رد رئيس إقليم كردستان احلايل نيجرفان البارزاين كثرياً عن موقف سلفه مؤكداً يف 
بيان أنَّ »قرار احملكمة االحتادية العليا العراقية بعدم صحة صرف املستحقات املالية ورواتب موظفي 
إقليم كوردستان من جانب احلكومة االحتادية العراقية لعامي 2021 و2022، قرار غري عادل 
وجمحف«، مشرياً إىل أنَّ »قرار احملكمة االحتادية يف هذا التوقيت، مثري للشكوك ويعرض العشرات 
تشكيل  إلعادة  قانون جديد  إصدار  االستعجال يف  موضوع  يثري  كما  الكبرية،  التساؤالت  من 
احملكمة كجزء مهم ورئيس من االتفاق املبم بي األطراف السياسية؛ لتشكيل احلكومة االحتادية 

العراقية اجلديدة«.

وهنا حيمِّل نيجرفان البارزاين القوى املنضوية ضمن ائتالف إدارة الدولة أيضاً مسؤولية اإليفاء 
ابلوعود اليت أُْطِلَقت للكرد مقابل تشكيل هذا التحالف.

ممثلو الكرد يف السلطات االحتادية كان هلم موقف رافض أيضاً لقرار احملكمة االحتادية، إذ 
اهتم انئب رئيس جملس النواب شاخوان عبدهللا أحد أطراف ائتالف إدارة الدولة ابلوقوف وراء قرار 
احملكمة االحتادية إبيقاف صرف املستحقات املالية إلقليم كردستان، موضحاً أنَّ هذا الطرف هو 

نفسه الذي طلب من أحد النواب رفع دعوى ضد مستحقات اإلقليم.
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وكان شاخوان عبدهللا أكثر وضوحاً من اآلخرين يف اهتامه حي قال: »الغريب أنَّ هذه اجلهة 
هي جزء من حتالف إدارة الدولة«، معباً عن أمله بـ«القوى السياسية الوطنية وشركائنا يف الوطن أن 

يبينوا موقفهم الواضح ملنع مثل هذا االنتهاكات ضد شعب كوردستان«.

قوى مؤيدة للمحكمة االحتادية

اهلجوم الذي شنَّه مسؤولون وسياسيون كرد على احملكمة االحتادية قوبل ابلرفض من قبل 
ا مستقلة  بعض أطراف ائتالف إدارة الدولة اليت أعلنت أتييدها لكل ما يصدر عن احملكمة؛ ألنَّ

بقراراهتا وبعيدة كل البعد عن السجاالت السياسية.

قال األمي العام لعصائب أهل احلق املنضوية ضمن ائتالف إدارة الدولة قيس اخلزعلي: إنَّ 
القضاء هو ركيزة الدولة العراقيـة، وندعو إىل ضرورة احرتام قراراته وااللتزام با، ونرفض أي جتـاوز على 
قراراته ومؤسساته، داعياً إىل االبتعاد عن التشنُّج والتسـرُّع فـي اختاذ القرارات، وإكمال احلوارات 

والنقاشات للوصول إىل النتائج اليت تضمن حقوق اجلميع ضمن سقف الدستور.

كما أكَّد النائب عن حتالف الفتح مهدي تقي أنَّ ما يصدر من قرارات من قبل احملكمة 
هذه  خمالفة  ميكن  وال  والسلطات  اجلهات  لكل  التنفيذ  ملزمة  هي  حمرتمة كما  العليا  االحتادية 
القرارات، وهلذا القرار الصادر بشأن منع إرسال األموال إىل اإلقليم إال بعد تسليم النفط، سيكون 
ملزماً حلكومة السوداين، وال ميكن خمالفة ذلك إطالقاً، مشرياً إىل أنَّ قوى اإلطار التنسيقي ليس 
هلا أي عالقة إبقامة هذه الدعوى أمام احملكمة االحتادية بشأن إيقاف إرسال األموال بصورة شهرية 

إىل اإلقليم من قبل احلكومة االحتادية.

مستقبل ائتالف إدارة الدولة

 من املعروف أنَّ ائتالف إدارة الدولة تشكَّل ناية أيلول 2022 قبل شهر واحد من تشكيل 
احلكومة برائسة حممد شياع السوداين. وضم االئتالف اإلطار التنسيقي الذي دخل ممثاًل ابلقوى 
التيار الصدري، والقوى السنية ممثلة بتحالف السيادة، والقوى الكردية.  الشيعية الرئيسة ما عدا 
وأساس تشكيله كان التوصل إىل تفامهات تفضي إىل التصويت على احلكومة، وإزالة العقبات اليت 
اعرتضت العملية السياسية بعد انتخاابت 2021. وكان للقوى الكردية مطالب رئيسة أمهها حل 
أزمة تصدير النفط عب اإلقليم واملستحقات املالية ألربيل واملادة )140(، واملضي بتشريع قانون 



7

اآلاثر السياسية لقرارات احملكمة االحتادية:أزمة املركز واإلقليم )جتدد األزمة يهدد »إدارة الدولة«(

النفط والغاز وحقوق اإلقليم يف موازنة 2023، فضاًل عن قضااي أخرى اثنوية.

وكان االئتالف يسري خبطى متقدِّمة حنو إقرار املوازنة اليت كان متوقعاً أن تشرِّع برضا مجيع 
مكوانته يف شباط 2023 قبل أن أييت قرار احملكمة االحتادية الذي كانت له آاثر وضعت مستقبل 

ائتالف إدارة الدولة أمام ثالثة احتماالت:

الكردية  تكون  ورمبا  أطرافه،  بعض  إعالن  طريق  عن  الدولة  إدارة  ائتالف  تفكُّك  األول: 
احلالة سيجد  املالية، ويف هذه  اإلقليم ابملستحقات  تزويد  على وقف  احتجاجاً  منه  االنسحاب 
االئتالف نفسه يف موقف ال حيسد عليه، ال سيَّما يف ظل وجود أزمات أخرى تالحق احلكومة اليت 
يدعمها مثل ارتفاع سعر صرف الدوالر الذي قد جير إىل عودة االحتجاجات اليت قد تُعيُد من 

جانبها التيار الصدري إىل املشهد السياسي.

الثاين: مللمة األزمة بي املركز اإلقليم اليت جتدَّدت بعد قرار احملكمة االحتادية عن طريق دخول 
بعض األطراف كوسطاء بي القوى اليت بدأت ترتاشق ابلتصرحيات، وال ميكن هلذا اخليار أن جيد 

فرصة للتطبيق ما مل خيفِّف الكرد هلجتهم املتشنجة جتاه احملكمة االحتادية.

الشيء.  بعض  احلالية  األزمة  هدأت  حال  يف  حىت  الدولة  إدارة  ائتالف  تصدُّع  الثالث: 
ويقوم هذا االحتمال على أساس التوصل إىل حل وسط يقنع الكرد ابلرتاجع عن املواقف األخرية 
مقابل إجراءات حكومية ملنحهم استحقاقاهتم، فضاًل عن احتمال وضع بعض التعويضات للكرد 
يف املوازنة، لكن هذا احلل وإن كان سيؤدِّي إىل هتدئة األوضاع إال أنَّه سيؤدِّي ابلنتيجة إىل تصدُّع 

االئتالف؛ النعدام الثقة بي أطرافه.

اخلامتة

يبدو -يف اخلتام- أنَّ االحتمال الثالث هو األقرب للتحقُّق؛ ألنَّ إلقاء نظرة على املاضي 
ح أنَّ مجيع األزمات بي املركز واإلقليم تصل يف النهاية إىل حلول ترقيعية ينتج عنها هتدئة هذه  يوضِّ
األزمات وأتجيلها، أمَّا يف الوقت احلايل فإنَّ التصرحيات املتبادلة ُتشري إىل انعدام الثقة والتشنُّج، 
لكنَّها مل تصل إىل حد التهديد والوعيد بي أطراف االئتالف، وفيما يتعلق ابملستقبل فإنَّ ائتالف 
إدارة الدولة بعد قرار احملكمة االحتادية مل يعد كما كان قبله بعد االهتامات الصرحية من قبل قيادات 
حنو  ماٍض  االئتالف  أنَّ  إىل  يشري  ممَّا  القرار،  وراء  ابلوقوف  االئتالف  يف  ألطراف  ابرزة  كردية 

التصدُّع، حىت وإن هدأت األزمة احلالية.


